


Книги про кохання такі різні, але 
найпопулярнішим серед них сюжетом 

залишається любовний трикутник.  
Він існує стільки ж, скільки і людські 
стосунки і завжди передбачає вибір.  



«Чого не вистачає цій Еммі Боварі?» 
Чоловік – розумниця, красень, весь із себе 
позитивний, в дружині душі не відчуває. І 

лише невелика група таких самих 
«ненормальних», як і Емма Боварі, жінок 
чудово її розуміє: як нестерпно жити в 

ідеальному світі... 



Роман про те, як 
чоловік розривається 

між справжнім 
коханням до жінки, і 

обов’язком 
джентльмена.     

«Коханка французького лейтенанта» – найвідоміший твір 
Джона Фаулза. 



Автор розкриває душу 
своїх героїв і дозволяє 

повірити в те, що 
кохання справді здатне 
змінювати долі людей. 



Скарлетт з юних років пестувала у своєму серці 
любов до златокудрого Ешлі, поки на її 

життєвому шляху не з’явився Ретт Баттлер.  
Кого ж вибрати? Ніжного, але слабкого, та ще й 

одруженого, Ешлі?  
Чи все ж таки сильного, чарівного і по вуха 

закоханого в Скарлетт Ретта? 



Чудовий твір про те, як складно іноді відрізнити 
любов уявну від справжньої.  



Девід та його дружина ніколи не вірили, 
що їхня любов смертна, – але знаряддям 

тортури для них стала інша жінка. 

Саме через неї між 
подружжям 
розгорнулася 

боротьба – спочатку 
жартома, а потім і 

всерйоз. 



Історія життя перспективного лікаря, який 
одружився зі своєю пацієнткою та став для неї 

і лікарем, і чоловіком.  
Але зустріч з юною акторкою розбуджує сильні 

почуття, які стають основою багаторічного 
любовного трикутника і метань між боргом і 

почуттями. 



Сесіль тоді було сімнадцять…  
Але вона пам’ятає про драму, що розігралася 

між її давно овдовілим батьком, його 
молодою коханкою та Анною, подругою 

загиблої матері. 

Тепер вона з сумом та 
розумінням згадує про 

подій того літа… 



Перед головною героїнею постає найважча 
ділема: кого ж вибрати – вампіра Едварда чи 
перевертня Джейкоба? 

Хлопці ще й представники 
ворогуючих кланів. Чи 

вдасться їм знайти 
спільну мову і 

поступитися своїми 
почуттями? 



Події відбуваються у повоєнний 
час в невеликому селі неподалік 

від міста Осака. 

Роман зосереджений на 
життєвому досвіді Ецуко, 
жінки, яка потрапила до 

трагічної любовної інтриги. 



Чарівна історія любові 
двох сердець, які 

знайшли один одного в 
маленькому 

американському 
містечку, 

запам’ятається 
читачам надовго. 



Лінда успішна і кохана.  
Однак в душі – порожнеча... Що для неї 

дорожче: розмірене життя і родина чи 
палка давня пристрасть, яка 
спалахнула з новою силою?..  

Вона має обирати, але, щоб зрозуміти 
себе, їй доведеться зробити крок у 

безодню... 



Письменник досліджує різні лики кохання: 
від кохання-звички до кохання, що відкриває 

нові, невідомі горизонти. 
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